
 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för informationsteknologi och medier (ITM) 

Examinator: Dr. Håkan Sundberg, hakan.sundberg@miun.se 

Handledare: Universitetsadjunkt Fredrik Håkansson, 
fredrik.hakansson@miun.se 

Författarens e-postadress: emgr0902@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Affärssystem IT & Ekonomi, 180 hp 

Omfattning: 13867 ord inklusive bilagor 

Datum: 2012-06-25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datavetenskap GR (C) DV015G Examensarbete 
15 högskolepoäng 

 

Nyttorealisering av affärssystem 
Microsoft Dynamics NAV vid Statoilstationer i 

Sundsvall och Hudiksvall 

 

Emma Grannas 



Nyttorealisering av affärssystem - 

Emma Grannas 

Sammanfattning 

2012-06-25 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

ii 

Sammanfattning 
Det övergripande syftet med denna undersökning har varit att under-

söka vilka nyttor som förväntas vid implementeringen av ett affärssy-

stem, vilka som realiserats av systemet samt om dessa nyttor har mätts 

eller värderats på något sätt för att möjliggöra uppföljning av investe-

ringen. Studien har genomförts med en kvalitativ metod och semistruk-

turerade intervjuer. Respondenterna som har intervjuats arbetar med ett 

affärssystem i det dagliga arbetet på olika Statoilstationer i Sundsvall 

och Hudiksvall. Därför har även huruvida de upplevda nyttorna är 

beroende av driftsform på stationerna, bolagsdrivna stationer och 

franchisedrivna stationer undersökts. Respondenter från Svenska Statoil 

har också intervjuats för att få en bild av hur de ser på detta eftersom de 

tog beslut om att införa systemet på samtliga stationer. Undersökningen 

har visat att majoriteten av respondenterna från stationerna inte hade 

några förväntade nyttor med systemet men däremot hade de fått höra 

om vilka nyttor som systemet skulle innebära från Svenska Statoil. De i 

sin tur uppger att de inte har något dokument kvar sedan tidpunkten 

för beslutet att använda systemet men de nyttor de kommer ihåg 

stämmer delvis överrens med vad stationerna uppgett. Den realiserade 

nyttan är oberoende av vilken driftsform stationerna har så när som på 

en nytta nämligen intern hjälp från Statoil. Studien visar också att 

Svenska Statoil endast har mätt en nytta medan ingen värdering eller 

mätning har skett ute på stationerna. 

Nyckelord: Nyttorealisering, Nytta, Affärssystem 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the expected benefits of an 

ERP implementation, the realized benefits and whether these benefits 

have been measured or evaluated in any way so as to enable the 

investment to be monitored. The study was conducted using a 

qualitative approach and semi-structured interviews. The respondents, 

who were interviewed, are working with an ERP system in their daily 

work at various Statoil petrol stations in Sundsvall and Hudiksvall. The 

benefits are also  dependent on the operational mode of the station and 

thus  a company operated station and a franchise-operated station have 

been investigated. Svenska Statoil decided that Microsoft Dynamics 

NAV should be used by all petrol stations in Sweden. Respondents 

from Svenska Statoil have therefore also been interviewed in order to 

obtain their reactions to this proposal The investigation has shown that 

the majority of the respondents from the petrol stations had no actual 

expected benefits with  regards to  the system but they had been 

informed that there would be some. Svenska Statoil said that they had 

not retained any records regarding the decision to use the system but 

the benefits they can remember are in partial agreement with the 

answers from the petrol stations. All the achieved benefits are 

independent of the operational mode of the petrol station, with the 

exception of one receiving internal assistance from Statoil. The study 

also shows that Svenska Statoil only measured one benefit and the 

petrol stations did not evaluate or measure any benefits with regards to 

any follow up in relation to the results of the investment. 

Keywords:  Benefits Realisation Management, Benefits, Enterprise 

Resource Planning. 
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Förord 
Jag skulle vilja rikta ett stort tack till de respondenter som har ställt upp 

på de intervjuer som genomförts i studien. Utan era svar hade detta inte 

varit genomförbart. Jag vill också tacka min handledare  

Fredrik Håkansson som har stöttat mig under arbetets gång samt 

kommit med kommentarer och synpunkter för att uppnå optimalt 

resultat. 

Slutligen vill jag tacka min familj, övrig släkt och mina vänner som har 

visat intresse och stöttat mig genom hela arbetet. 

Sundsvall i juni 2012 

Emma Grannas 



Nyttorealisering av affärssystem - 

Emma Grannas 

Innehållsförteckning 

2012-06-25 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

v 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning .............................................................................................. ii 

Abstract ............................................................................................................ iii 

Förord ............................................................................................................... iii 

Innehållsförteckning ....................................................................................... v 

1 Inledning ................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund och problemmotivering ................................................... 1 

1.2 Syfte ....................................................................................................... 2 

1.3 Problemformulering ........................................................................... 2 

1.4 Avgränsningar ..................................................................................... 2 

1.5 Disposition ........................................................................................... 3 

2 Teori .......................................................................................................... 4 

2.1 Affärssystem ........................................................................................ 4 

2.1.1 Definition av affärssystem 4 

2.1.2 För- och nackdelar med affärssystem 5 

2.2 Nyttorealisering .................................................................................. 6 

2.2.1 Definition av nytta 6 

2.2.2 Definition av nyttorealisering 6 

2.2.3 Nyttorealisering av IT-projekt 6 

2.2.4 Nyttan med affärssystem 8 

2.2.5 Att värdera nytta 9 

2.3 Microsoft Dynamics NAV ............................................................... 13 

3 Metod...................................................................................................... 14 

3.1 Metodiskt angreppssätt och ansats ................................................ 14 

3.2 Urval ................................................................................................... 14 

3.3 Datainsamlingsmetod ...................................................................... 15 

3.3.1 Sekundärdata 15 

3.3.2 Primärdata 16 

3.3.3 Respondenterna 17 

3.3.4 Bearbetning och analys av data 17 

3.4 Metodkritik ........................................................................................ 17 

3.4.1 Reabilitet 18 

3.4.2 Validitet 18 

3.4.3 Källkritik 18 



Nyttorealisering av affärssystem - 

Emma Grannas 

Innehållsförteckning 

2012-06-25 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

vi 

4 Resultat .................................................................................................. 19 

4.1 Svenska Statoil ................................................................................... 19 

4.2 Bolagsdrivna Statoilstationer .......................................................... 21 

4.3 Franchisedrivna Statoilstationer ..................................................... 22 

4.4 Sammanställning av stationsintervjuerna. .................................... 23 

5 Analys ..................................................................................................... 26 

5.1 Den förväntade nyttan ..................................................................... 26 

5.2 Den realiserade nyttan och onyttan ............................................... 27 

5.3 Önskemål av nytta ............................................................................ 28 

5.4 Mätning av nytta ............................................................................... 29 

6 Diskussion............................................................................................. 30 

7 Slutsatser ............................................................................................... 33 

7.1 Sammanfattande slutsatser ............................................................. 33 

7.2 Förslag till fortsatt forskning ........................................................... 35 

Källförteckning .............................................................................................. 36 

Figurer och tabeller ........................................................................................ 38 

Bilaga 1: Intervjumall Svenska Statoil....................................................... 39 

Bilaga 2: Intervjumall Statoilstationer ....................................................... 40 

Bilaga 3: Intervju med Svenska Statoil 1 ................................................... 41 

Bilaga 4: Intervju med Svenska Statoil 2 ................................................... 42 

Bilaga 5: Intervju med Svenska Statoil 3 ................................................... 45 

Bilaga 6: Intervju med Statoil Alnö ............................................................ 46 

Bilaga 7: Intervju med Statoil Bergsgatan ................................................. 47 

Bilaga 8: Intervju med Statoil Dingersjö ................................................... 49 

Bilaga 9: Intervju med Statoil Gnarp ......................................................... 51 

Bilaga 10: Intervju med Statoil Gärde ........................................................ 54 

Bilaga 11: Intervju med Statoil Hudiksvall E4 ......................................... 56 



Nyttorealisering av affärssystem - 

Emma Grannas 

Inledning 

2012-06-25 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

1 

1 Inledning  
I kapitel 1 presenteras bakgrunden till examensarbetet. Därefter följer studiens 

syfte, problemformulering samt avgränsningar och slutar med en disposition 

över arbetet i sin helhet. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Det blir allt vanligare att små och medelstora företag vill modernisera 

sitt IT-stöd genom att införa ett affärssystem. Detta beror på att det 

blivit alltmer realistiskt att utnyttja affärssystem för dessa typer av 

företag ur ett rent finansiellt perspektiv. Företagen blir genom dessa 

system mer konkurrenskraftiga, effektiva och kundvänliga i dagens allt 

mer utmanande företagsklimat. (Esteves, 2009) 

Det är idag inte ovanligt att arbetet med nyttorealisering nedprioriteras 

i verksamheter där arbetsbelastningen är hög eller där det inte finns ett 

etablerat arbetssätt för detta. Nyttorealisering handlar om att förverkliga 

de förväntade nyttor som utgör grunden till en förändring inom verk-

samheten. Risken är då stor att fel beslut fattas, att fel satsningar ge-

nomförs samt att eftersträvade nyttor inte levereras i den utsträckning 

som önskats. (E-delegationen, 2011a, www) 

I en undersökning som Svenskt Projektforum har genomfört om 

nyttorealisering av IT svarade 57 procent av totalt 67 respondenter att 

motivet till att genomföra ett projekt är att kunna realisera de planerade 

nyttorna. Samtidigt som 9 procent uppger att de i efterhand mäter 

huruvida de planerade nyttorna har realiserats. Av dessa 67 var det 

endast 7 procent som bedömde att de lyckades uppnå den planerade 

nyttan till 100 procent i sina projekt. (VSAP.se, www) 

Eftersom allt fler inför affärssystem och mer än hälften av 

respondenterna i ovan nämnd studie genomför projekt med motivet att 

realisera de planerade nyttorna, samtidigt som endast nio procent av 

dessa mäter och följer upp projekten, är detta ämne mycket intressant. 
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1.2 Syfte 

Det övergripande syftet är att undersöka vilka nyttor som förväntats 

uppstå i samband med implementeringen av affärssystem och se vilka 

som faktiskt uppstår, d.v.s. realiseras.  I undersökningen studeras även 

om nyttor är beroende av företagstyp, egen drift eller franchising. 

1.3 Problemformulering 

Undersökningen har som mål att besvara följande frågor: 

P1: Vilka nyttor förväntades vid implementeringen av Microsoft  

Dynamics NAV hos Statoil i Sundsvall och Hudiksvall? 

P2: Vilka nyttor realiserades vid implementeringen av Microsoft  

Dynamics NAV hos Statoil i Sundsvall och Hudiksvall? 

P3: Skiljer sig den upplevda nyttan mellan de olika typerna av stations-

drift? 

P4: Har några mätningar eller värderingar gjorts av de realiserade 

nyttorna? 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen har avgränsats till Statoilstationer mellan Sundsvall i 

norr och Hudiksvall i söder för att kunna göra en något sånär jämförelse 

stationstyperna emellan. Det finns ytterligare en bolagsdriven station i 

Sundsvall, förutom den som är representerad i denna studie, men 

eftersom den stationschefen inte varit med inom bolaget innan systemet 

implementerades var han inte aktuell att intervjua. Detsamma gäller 

chefen på en annan station i Hudiksvall som också är bolagsdriven. 

Genom denna avgränsning är studien inte för stor eller tar för lång tid i 

förhållande till arbetets omfång på tio veckor. 

Nyttorealiseringsprocessen i undersökningen kommer inte att 

genomföras i sin helhet då detta innebär ett arbete som börjar redan 

innan implementationen och därmed tar lång tid. Eftersom 

implementationen hos respondenterna redan är klar kommer 

undersökningar i efterhand att göras för att ta reda på förväntade och 

realiserade nyttor. 
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1.5 Disposition 

I kapitel 2 redovisas den teoretiska grunden för studien utifrån skriftliga 

och webbaserade källor. Teorin innehåller en genomgång av 

affärsystem samt om nyttor och nyttorealisering. 

I kapitel 3 redogörs studiens tillvägagångssätt för att på bästa sätt 

uppnå syftet och besvara problemformuleringen. 

I kapitel 4 redovisas det resultat som framkommit av intervjuerna med 

respondenterna. Det första som presenteras är en sammanställning av 

svaren på frågorna i bilaga 1 från Svenska Statoil utifrån intervjuerna 

som finns i bilaga 3-5. Sedan följer en sammanställning av svar på 

frågorna i bilaga 2 från de olika stationerna utifrån intervjuerna som 

finns i bilaga 6-11 utifrån rapportens syfte och frågeställning.  Kapitlet 

avslutas med en matris som visar de olika stationernas svar på frågorna 

från intervjumallen i bilaga 1 som är väsentliga för att göra en analys 

och föra en diskussion utifrån syftet och frågeställning i 

undersökningen. 

I kapitel 5 analyseras den empiri som samlats in. Först behandlas den 

förväntade nyttan hos de olika stationstyperna, Svenska Statoil och i 

teorin. Därefter behandlas den realiserade nyttan, önskemål av nyttan 

och mätning av nyttan hos de olika respondenterna samt teorin. 

I kapitel 6 förs en diskussion om studien och dess resultat utifrån 

författarens idéer och synpunkter. 

I kapitel 7 dras sammanfattande slutsatser av arbetet som även kopplas 

till studiens problemformulering. Slutligen ges förslag till fortsatt 

forskning. 
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2 Teori  
I kapitel 2 redovisas den teoretiska grunden för studien utifrån skriftliga och 

webbaserade källor. Teorin innehåller en genomgång av affärsystem samt av 

nytta och nyttorealisering. 

2.1 Affärssystem 

I kapitel 2.1 definieras vad ett affärssystem är samt dess för- och 

nackdelar. 

2.1.1 Definition av affärssystem 

Begreppet affärssystem kallas även för ERP som är en engelsk förkort-

ning av Enterprise Resource Planning (Van der Hoeven, 2009). 

Magnusson och Olsson (2008, s.9) definierar affärssystem som ett IT-

baserat informationssystem som skapar smidig och effektiv hantering 

av information. Systemet anpassas inte i någon större utsträckning till 

verksamheten utan säljs snarare under ett samlat koncept, som ett 

färdigt system. Genom att systemet integreras med hela verksamheten 

ger det en bra översikt och kontroll över alla delar av denna. 

(Magnusson & Olsson, 2008) 

Affärssystem finns i många olika typer av verksamheter - i såväl stora 

globala företag som små lokala, samt i allt från industriföretag och 

serviceföretag till sjukhus och lokala kommuner. För att företag från 

olika branscher ska kunna använda samma affärssystem krävs så kallade 

Industry Solutions eller på svenska, branschlösningar. Detta innebär att ett 

grundsystem används som kompletteras med olika branschlösningar för 

att anpassa systemet optimalt till en specifik bransch. Exempel på 

branschlösningar är mode där olika kläder kan ha olika färg och 

storlekar eller mat där dagligt färska produkter styr de korta 

planeringscyklerna. (Van der Hoeven, 2009)  
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2.1.2 För- och nackdelar med affärssystem 

Att implementera ett affärssystem innebär ofta många fördelar för 

organisationen, framför allt smidighet. Att ha ett enda system som 

integrerar hela verksamheten istället för flera olika separata system 

innebär bland annat att data inte behöver matas in flera gånger utan det 

räcker att informationen finns lagrad på ett ställe. Därmed undviks så 

kallad dataredundans (Beheshti, 2006). Detta innebär i sig även att 

ledtiderna i verksamheten förkortas (Magnusson & Olsson, 2008). 

En annan fördel med ett affärsystem är att processerna effektiviseras då 

systemen oftast är standardiserade och utgör ”best practice” inom 

branschen. Detta innebär att verksamhetens processer optimeras när de 

anpassas efter systemet.  (Magnusson & Olsson, 2008; Beheshti, 2006). 

Eftersom ett affärsystem är verksamhetsövergripande förses företagets 

ledning med realtidsanpassad information från hela verksamheten. 

Detta skapar möjligheter för ledningen att snabbt kunna ta rationella 

beslut. (Magnusson & Olsson, 2008) 

Det finns även möjlighet för användarna att till viss del själv 

konfigurera, d.v.s utforma utseendet på systemet för deras egen 

inloggning. Dessutom kan chefer sätta upp åtkomstkontroller för att 

förhindra andställda att komma åt känslig information. Detta innebär 

att varje anställd endast har åtkomst till relevant information för 

respektive roll. (Beheshti, 2006) 

En nackdel med affärsystem är främst de höga risker som uppstår vid 

själva projektet och implementeringen. Undersökningar har visat att 

kostnaden för sådana projekt uppgår till 2-10 procent av företagets 

omsättning. Det är då viktigt att ledningen är fullt införstådda i vad den 

ger sig in på när kostnaderna för ett nytt informationssystem når dessa 

nivåer. Samtidigt som det standardiserade systemet är en fördel innebär 

det även nackdelar. Eftersom verksamhetens processer anpassas efter 

systemet begränsas företaget i hur det konkurrerar. Konkurrensfördelar 

som det hade innan kan försvinna i och med att företaget använder 

samma processer som andra i branscher med samma affärsystem. Detta 

kallas för strömlinjeformning, d.v.s. att göra likadant som alla andra i 

branschen. (Magnusson & Olsson, 2008) 
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Inlåsningseffekten är en annan faktor att beakta. Det innebär att valet av 

leverantör är ytterst viktigt, speciellt när systemet anpassas efter verk-

samheten. I vissa fall kan stora anpassningar leda till att ett eventuellt 

framtida byte av system blir i princip omöjligt. (Magnusson & Olsson, 

2008) 

2.2 Nyttorealisering 

I kapitlet 2.2 definieras begreppen nytta och nyttorealisering. Därefter 

redovisas nyttorealisering i IT-projekt samt nyttan med affärssystem. 

2.2.1 Definition av nytta 

En nytta uppstår efter en förändring som upplevs positivt av en 

intressent och uttrycks ofta i kvantitetsmått såsom pengar och resurser 

eller i kvalitetsmått såsom tid och nöjda kunder. Förändringen i detta 

fall kan t.ex. vara ökning, minskning, förbättring, sluta att göra 

någonting befintligt eller börja att göra någonting nytt som får ett 

positivt resultat. Ibland kan resultatet leda till någonting negativt för 

vissa intressenter. Detta kallas då för en onytta vilket innebär att det 

som är en nytta för en intressent samtidigt kan vara en onytta för en 

annan. (E-delegationen, 2011a, www) 

2.2.2 Definition av nyttorealisering 

VSAP.se (www) anger att nyttorealisering är en metod för att prioritera, 

planera och genomföra förändringar i projektform, medan E-

delegationen (2011a, www) menar att det genomförs i en s.k. 

nyttorealiseringsprocess som handlar om att identifiera behov, krav och 

möjligheter samt att identifiera, specificera, planera, realisera och följa 

upp nyttan med en verksamhetsförändring. Processen utgör således ett 

strukturerat arbetssätt för nyttorealisering. (E-delegationen, 2011a, 

www) 

2.2.3 Nyttorealisering av IT-projekt 

Nyttor i ett IT-projekt uppstår inte på IT-avdelningen, som många tror, 

utan de uppstår i själva verksamheten. Därför ansvarar verksamheten 

dels för genomförandet, dels för det slutgiltiga resultatet. (VSAP.se, 

www) När t.ex. ett affärssystemsprojekt genomförs är det användandet 

av systemet som skapar nyttan och inte själva systemet. 



Nyttorealisering av affärssystem - 

Emma Grannas 

Teori 

2012-06-25 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

7 

 

Figur 1: Hur nyttor uppstår. Källa: VSAP (www) 

Figur 1 visar hur ett affärsystem implementeras, d.v.s. införs, genom ett 

IT-projekt som utgör möjliggöraren. När systemet är installerat skapar 

detta förändringar i verksamheten i form av en ny leveransprocess. 

Detta skapar i sin tur nyttor, d.v.s. snabbare leveranser till kunden. 

(VSAP, www) Hur dessa nyttor kan värderas redogörs i kapitel 2.2.5. 

Detta bör även kopplas till ett bestämt, tydligt och mätbart mål som är 

kopplat till verksamhetens strategi. Se figur 2. 

 

Figur 2: Koppling till verksamhetsmål. Källa: VSAP (www) 
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2.2.4 Nyttan med affärssystem 

Nyttan med affärssystem kan variera något mellan olika företag, men 

det finns vissa gemensamma faktorer. Det viktigaste är framförallt att 

nyttorna väger upp kostnaderna för systemet. Dessa system ska kunna 

spara miljontals dollar, mycket pappersarbete samt många 

arbetstimmar. (Beheshti, 2006) 

Shang & Seddon (2002) har delat in nyttor med affärssystem i fem 

kategorier. De två första kategorierna är operationella nyttor och 

ledarskapsnyttor. Att investera i ett affärssystem skapar, som nämnts 

tidigare, möjligheter till att effektivisera och automatisera 

affärsprocesser. Genom detta skapas nyttor såsom förbättrad 

produktivitet, kvalitet och kundservice samt minskade kostnader. Med 

ett affärssystems centraliserade databaser och inbyggda funktioner för 

dataanalys skapas bra förutsättningar för ledningen att, med 

realitidsinformation, uppnå bättre beslutsfattande och bättre 

resursförvaltning. (Shang & Seddon, 2002) 

De tre sista kategorierna är strategiska nyttor, nyttor inom IT-

infrastruktur och organisatoriska nyttor. Affärssystemets stora 

integration med verksamheten och dess interna och externa resurser 

skapar strategiska fördelar såsom tillväxt, innovation och 

differentiering. Affärssystemets integration och standardarkitektur 

skapar även en infrastruktur som främjar minskade IT-kostnader, 

flexibilitet för framtida förändringar samt möjligheten att implementera 

nya applikationer såväl snabbt som ekonomiskt. De organisatoriska 

nyttorna uppstår när affärssystemet gynnar en organisations 

sammanhållning, lärande och fokus. Med ett affärssystem skapas 

förmåga att omvandla en standardiserad resurs till en kapacitet inom 

verksamheten och så småningom till en kärnkompetens. De 

organisatoriska nyttorna som kan förväntas uppstå är bättre arbetstider, 

högre organisatoriskt lärande, bättre kännedom av den gemensamma 

visionen och förbättrad organisationskultur, sett från högre chefers 

perspektiv. (Shang & Seddon, 2002) 
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2.2.5 Att värdera nytta 

Alla konkreta investeringar kan nyttovärderas. Ju tydligare investering-

en kan beskrivas desto lättare är det att nyttovärdera. Ett system i sig 

kan inte värderas men om det implementeras i en specifik verksamhet 

är det möjligt. Nyttovärdering bör ske i såväl stora investeringar som i 

små. Det bör vara en naturlig och självklar del i beslutsfattanden med 

ekonomiska konsekvenser. Med hjälp av nyttovärdering kan fullvärdiga 

beslutsunderlag skapas samt insikt i vad som bör uppnås i projektet. 

Värderingen bör ske i god tid innan projektet så att detta eventuellt kan 

påverka genomförandet. (Dahlgren et.al, 2000) 

Nyttovärdering ska genomföras på ett strukturerat sätt. Detta kan t.ex. 

genomföras med PENG-modellen (Prioritering Efter Nytto- Grunder) 

som är en modell just för att värdera nytta. (Dahlgren et.al, 2000). 

Modellen är indelad i tre faser och tio steg enligt figur 3.  

 

Figur 3: PENG-modellens faser och steg. Källa: Dahlgren et.al (2000, s.18) 

Det inledande steget handlar om att ta reda på varför denna nyttoanalys 

genomförs. Är det i form av en uppföljning av ett projekt eller är det för 

att bedöma potentiell nytta vid kommande investeringar? Vilket system 

eller vilken process som ska analyseras ska också klargöras samt sätta 

huvudmål som underlättar analysen. Det andra steget handlar om att 

skapa insikt hos berörda parter om behovet för investeringen. Fokus bör 

ligga på viktiga framgångsfaktorer, t.ex. lönsamhet, ledtider och kund-

servis. Det är viktigt att förmedla insikten om att detta inte innebär 

beräkningar med exakt pression utan snarare subjektiva värderingar 

och uppskattningar. (Dahlgren et.al, 2000)  
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I det tredje steget ska objektet bestämmas och avgränsas. Detta innebär 

att skapa en specifikation av vad objektet (processen eller systemet) 

omfattar för att klargöra utgångspunkten. Det kan vara bra att doku-

mentera vilka kvalitetsnivåer faktorerna har före förändringen för att 

sedan kunna göra en uppskattande jämförelse, t.ex. om vi ska förbättra 

ledtiderna bör vi veta vilka nivåer dessa ligger på i utgångsläget. Det 

fjärde steget handlar om att beskriva objektet före och efter investering-

en. Ju noggrannare detta genomförs desto lättare blir nyttoanalysen. 

Under det femte steget ska nyttoeffekterna av investeringen identifieras, 

d.v.s vilka nyttor som kommer att uppstå när projektet är genomfört. 

Detta görs ofta i grupper om 6-10 personer som genom idéknäckning 

identifierar nyttorna. I det sjätte steget klargörs sambanden i en nytto-

struktur. Här definieras vilka nyttor som blir resultat av andra. (Dahl-

gren et.al, 2000)  

Detta kan visualiseras likt figur 4. 

 

Figur 4: Nyttostruktur. Källa: Dahlgren et. al (2000 s. 26) 

I steg 7 ska nyttoeffekterna värderas. Detta är det svåraste steget av 

dem alla. En vanlig uppfattning är att det inte går att värdera vissa 

nyttoeffekter men författarna poängterar att det nästan alltid går att 

göra subjektiva värderingar, d.v.s. bästa möjliga uppskattning som är 

gjord av rätt person. Oftast värderas huvudmålen först för att sedan gå 

nedåt i nyttostrukturen. Ibland är det lättare att värdera effekter längre 

ned i strukturen. Ofta görs värderingar i andra termer än ekonomiska, 

t.ex. färre felleveranser. Kringliggande faktorer bör då identifieras, 

såsom hur ofta det händer per år och vilka kostnader som uppstår vid 

felleveranser. (Dahlgren et.al, 2000)   
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Dessa frågor leder sedan till en uppskattad intäktsökning eller kost-

nadssänkning. Ibland är det svårt att sätta värde på en viss nivå. Värde-

ringen av effekten strax ovanför i strukturen kan då vara utgångspunkt 

för att sedan bedöma det aktuella ledet efter var och ens betydelse i 

procent. Värdet kan då beräknas med hjälp av procentsatserna. (Dahl-

gren et.al, 2000) 

Detta visas i figur 5. 

 

Figur 5: Procentuell nedbrytning. Källa: Dahlgren et.al (2000, s.27) 

I steg 8 definieras och värderas kostnaden för nyttan. Det som eftersträ-

vas här är att komma fram till en årsnivå för de kostnader som uppstår 

för att kunna uppnå den beskrivna nyttan. Dessa kostnader bör sedan 

ingå i bokföringen av investeringen i form av avskrivningar eller ränta. I 

steg 9 bedöms säkerhet och risker i värderingen samt hinder för att 

uppnå nyttan. Värderingarna som tidigare gjorts granskas nu kritiskt. 

Författarna har utvecklat ett verktyg för att lättare kunna bedöma 

karaktären på nyttoeffekterna. (Dahlgren et.al, 2000) 

 Grön nytta är nyttor som direkt påverkar resultatet. 

 Gul nytta är nyttor som indirekt påverkar resultatet. 

 Röd nytta är nyttor som är svårvärderade. 

Gröna nyttor anses vara de säkraste nyttorna medan röda är minst 

säkra. De gröna nyttorna uppstår ofta direkt medan de gula och röda 

nyttorna uppstår i ett senare skede. (Dahlgren et.al, 2000)  
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Dessa färger ska således föras in i nyttostrukturen. Det sista steget, steg 

10, beräknar nettonyttan och fastställer hemtagningsåtaganden. Slutre-

sultatet av nyttoanalysen redovisas i stapeldiagram. Nettonyttan som är 

ett viktigt mått för prioritering av knappa resurser utgör skillnaden 

mellan bruttonyttan (total nytta) och kostnaden för nyttan. Nyttofaktor 

är ett annat viktigt mått för att bedöma investeringen. För att investe-

ringen ska godkännas bör den överstiga en viss nivå. Nyttofaktorn 

beräknas genom att dividera bruttonyttan med kostnaden för nyttan. 

Om analysen är en uppföljning av en redan gjord investering visar det 

sig ofta att den möjliga nyttan sällan uppnås. Detta beror på att ingen 

har tagit det fulla ansvaret för att den ska realiseras. För att öka möjlig-

heten till att nyttan uppstår bör en ansvarig utses, för varje enskild 

nyttoeffekt, och en plan skapas för hur hemtagandet av nyttan ska 

fungera. En ansvarig bör utses för varje åtgärd som definierats under 

riskanalysen samt en huvudansvarig för hemtagningen av nyttan. 

(Dahlgren et.al, 2000) 

E-delegationen har tagit fram en rad principer som bör beaktas vid 

genomförandet av nyttoanalyser. Till att börja med är det viktigt att de 

effekter som identifierats kopplas till de områden i vilka de förväntas 

uppkomma. Nyttor och kostnader separeras och redovisas per intres-

sent. När det gäller värdering av nyttor bör försiktighetsprincipen 

tillämpas. I inledande värderingar uppskattas oftast nyttorna för högt 

och kostnaderna för låg. Det är därmed viktigt att göra så realistiska 

antaganden som möjligt. För att hantera de osäkerheter som kan uppstå 

bör en känslighetsanalys genomföras på alla framtagna kalkyler. När 

det gäller att bedöma kostnader bör faktiska kostnader användas i 

första hand och schablonkostnader endast i nödfall. Hur den frigjorda 

tiden som kan uppstå i projektet ska värderas bör redogöras i investe-

ringens målformulering, d.v.s. hur tidsbesparingar på ett ställe kan 

användas på annat ställe i organisationen. Vid identifiering och värde-

ring av nyttor och konstander är det viktigt att få med rätt personer. 

Den arbetsgrupp som har i uppdrag att genomföra detta bör bestå av 

representanter för intressenter samt experter på området. Gruppdyna-

mik, delaktighet och beslutsmässighet är alla viktiga faktorer i gruppen. 

När de gäller indirekt kostnadsförminskning ska nyttor som innebär att 

framtida kostnader kan undvikas enbart tas med om kostnaden med 

största säkerhet uppstår om förslaget inte genomförs. (E-delegationen, 

2011b, www) 
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Nästa viktiga punkt är att bedöma livscykelkostnaderna för satsningen, 

d.v.s. att identifiera alla återkommande och unika kostnader för den 

investerade lösningen. Till sist bör dubbelräkning av identifierade 

kostnader och nyttor undvikas så att de inte tas upp mer än en gång. (E-

delegationen, 2011b, www) 

2.3 Microsoft Dynamics NAV 

Microsoft Dynamics NAV är ett affärssystem för små och medelstora 

företag. Idag används det i mer än 40 länder av mer än 84 000 olika 

företag. Systemet erbjuder omfattande funktioner för företagsledning 

såsom försäljning, ekonomi, marknadsföring och rapportering. Microsoft 

Dynamics NAV är lätt att anpassa och att utöka med sina 

branschlösningar för detaljhandel/retail, distribution och grossist, 

tillverkande industri samt tjänsteföretag.( Microsoft.com, 2012a, www) 

Microsoft Dynamics NAV har funnits sedan 1983 och är kompatibel med 

andra Microsoftprogram. Systemet är utformat för att effektivisera och 

förenkla affärsprocessen inom hela organisationen genom att skapa 

bättre kontroll och öka lönsamhetstillväxten. Med det rollbaserade 

gränssnittet får varje användare personlig tillgång till relevant 

information anpassad efter just sin roll. ( Microsoft.com, 2012b, www) 
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3 Metod 
I kapitel 3 redogörs studiens tillvägagångssätt för att på bästa sätt uppnå syftet 

och besvara problemformuleringen. 

3.1 Metodiskt angreppssätt och ansats 

Metodiskt angreppssätt innebär hur studien ska genomföras, som en 

sorts plan för hur informationen ska samlas in, bearbetas och 

organiseras. Detta resulterar i en slutprodukt, nämligen 

forskningsresultatet. (Merriam, 1994)  

Det finns två olika angreppssätt att använda i studier som dessa: 

kvalitativa eller kvantitativa metoder. Valet av metod utgår ofta från 

vilken sorts information vi söker (Holme & Solvang, 1997). Kvantitativa 

metoder används i studier där informationen ska kunna mätas, jämföras 

numeriskt och generaliseras. Detta genomförs ofta med enkäter eller 

matematiska modeller. Kvalitativa metoder används i studier en 

djupare förståelse vill skapas inom ämnet. Detta gör att generalisering 

av informationen inte kan göras i samma utsträckning som i 

kvantitativa studier. Kvalitativa studier genomförs ofta med intervjuer 

eller observationer. (Björklund & Paulsson, 2003)  

Denna studie har genomförts med en kvalitativ metod eftersom syftet 

inte är att jämföra numeriskt eller generalisera i någon stor utsträckning 

utan snarare gå in på djupet och förstå respondenternas situation. 

3.2 Urval 

Urval innebär den avgränsning som undersökningen har gällande när 

och var observationerna genomförs, vilka som ska intervjuas samt vad 

som ska observeras. (Merriam, 1994)  

Det finns två olika typer av urval: Sannolikhetsurval som utgår från 

slumpmässighet samt icke-sannolikhetsurval som inte grundar sig på 

slumpmässighet utan på andra faktorer såsom tillgänglighet eller olika 

egenskaper (Holme & Solvang, 1997).  
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Den mest använda metoden inom kvalitativa studier är icke-

sannolikhetsurval. Eftersom sannolikhetsurval skapar möjligheter för 

generalisering av sina undersökningsresultat, någonting som inte är 

syftet i kvalitativa studier, är denna urvalsmetod mindre lämplig. 

(Merriam, 1994)  

Denna studie har utgått ifrån ett icke-sannolikhetsurval eftersom det 

anses vara det mest vedertagna och lämpliga urvalet för en kvalitativ 

studie.  

Utefter den avgränsning som gjorts för arbetet har sex stationer av totalt 

12 inom det geografiska området intervjuats. Avgränsningen beror på 

tiden för examensarbetet. Det är praktiskt möjligt att genomföra och 

hantera information från alla sex intervjuer samtidigt som det är 

tillräckligt många för att kunna analysera resultatet och dra vissa 

slutsatser. Av dessa sex stationer är fyra köpmannadrivna vilket 

innebär att de drivs av köpmän via franchiseavtal med Statoil. De 

resterande två drivs direkt av bolaget Svenska Statoil, d.v.s. de är 

bolagsdrivna. De två driftstyperna är inte jämnt representerade i urvalet 

eftersom det inte finns lika många bolagsdrivna som franchisedrivna 

inom det geografiska området. 

3.3 Datainsamlingsmetod 

I kapitel 3.3 redogörs hur datainsamlingen har genomförts i denna 

studie, hur sekundär- och primärdata samlats in, vilka respondenter 

som har medverkat samt hur informationen bearbetats och analyserats. 

3.3.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är sådan information som samlats in från t.ex. andra 

författare (Björklund & Paulsson, 2003). Studiens sekundärdata har 

samlats in från vetenskapliga artiklar, böcker, tidsskrifter och andra 

webbaserade källor. Denna information presenteras i kapitel 2 och 

handlar huvudsakligen om affärssystem, nytta och nyttorealisering. I 

figur 6 sammanfattas hur teorin har används i studien. 
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Figur 6: Hur teorin används i studien 

3.3.2 Primärdata 

Primärdata är sådan information som samlats in i samband med den 

egna studien genom t.ex. intervjuer (Björklund & Paulsson, 2003).  

Det finns tre typer av intervjuer. I strukturerade intervjuer används ett i 

förväg utformat frågeformulär och markerar endast svaren. Frågefor-

muläret kan liknas med en enkät, t.ex. där respondenten uppmanas 

svara på en fråga utifrån en skala mellan 1 och 3 (Bell, 2006). Motsatsen 

till dessa är så kallade ostrukturerade intervjuer. Sådana används när 

forskaren inte vet tillräckligt mycket om en företeelse för att kunna 

ställa viktiga och relevanta frågor. Därför finns ofta inga i förväg 

utformade frågor. Dessa intervjuer används ofta för att skapa djupare 

förståelse om en företeelse inför kommande intervjuer. Slutligen finns 

alternativet mitt emellan dessa tvåtyper av intervjuer, nämligen delvis 

strukturerade intervjuer, även kallad semi-strukturerade intervjuer. 

Dessa intervjuer utgår ifrån ett antal frågor som ska utforskas, däremot 

bestäms inte ordningsföljden eller ordalydelsen i förväg. Detta ger 

forskare möjlighet att utveckla frågorna och fördjupa förståelsen för 

respondentens syn på företeelsen. (Merriam, 1994)  

Denna studies primärdata har samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer för att kunna vidareutveckla och förtydliga vissa svar samt på 

bästa sätt kunna förstå respondentens syn på systemet. Intervjuerna 

genomförs huvudsakligen på plats med undantag för vissa där respon-

denterna befinner sig på annan geografisk plats och därför, av praktiska 

skäl, intervjuats via telefon.  
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De frågor som har används vid intervjuerna har tagits fram för att ge ett 

helhetsintryck av respondenternas uppfattning och användning av 

NAV, för att sedan kunna besvara studiens problemformulering och 

syfte. 

3.3.3 Respondenterna 

Intervjuerna utgick ifrån en intervjumall som sedan kunde kompletteras 

med följdfrågor om så vad nödvändigt. Mallarna med frågor finns i 

bilaga 1 och 2. De sex personer som har medverkat i stationsintervjuer-

na arbetar dagligen med systemet och har därmed goda kunskaper 

inom området. De tre respondenterna från Svenska Statoil är de som 

representerar bolagets syn på systemet och dess nyttor. 

3.3.4 Bearbetning och analys av data 

Efter genomförda intervjuer sammanställdes svaren för att skapa en 

överblick över resultaten och kontrollera att all information som behöv-

des fanns med. Intervjuerna behövde kompletteras med ytterligare 

frågor vilket genomfördes via mejl eller telefon. Efter slutförda komplet-

teringar sammanställdes all information igen vilket senare blev ut-

gångspunkt för analys och slutsatser.  

Analysen genomfördes genom en komparativ metod. Den komparativa 

metoden syftar till att jämföra, och se skillnader och likheter hos de 

olika objekten för att få förståelse för helheten. (Denk, 2002) Analysen 

har utgått ifrån den insamlade teorin samt resultaten från intervjuerna 

och därifrån gjort jämförelser dem emellan. Dels mellan teori och 

resultat men även mellan de olika resultaten grupperade efter de olika 

stationstyperna. Analysen kommer sedan ligga till grund för de slutsat-

ser som skapas genom subjektiv värdering och tolkning. 

3.4 Metodkritik 

I kapitel 3.4 redogörs hur rapporten förhåller sig till de källor som 

studien har använt samt dess metodik. Även studiens tillförlitlighet och 

giltighet beskrivs. 
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3.4.1 Reabilitet 

När metod för datainsamling väljs måste denna kritiskt granskas så att 

informationen blir tillförlitlig. Reabilitet är ett mått på i vilken utsträck-

ning en identisk undersökning kan genomföras och få samma resultat 

som i den ursprungliga. (Bell, 2006) 

Respondenterna på stationerna har arbetat med systemet under olika 

lång tid, i alltifrån 7 månader till 12 år. Därav kan svaren förändras 

något om samma studie upprepas framförallt när de som är relativt 

nyanvändare blir lite mer rutinerade. Däremot har de rutinerade 

användarna en ganska fast åsikt. 

3.4.2 Validitet 

Validitet eller giltighet är ett mått på hur väl en fråga mäter eller beskri-

ver det den är tänkt att mäta eller beskriva. Om en fråga saknar reabili-

tet är den även utan validitet. Däremot behöver inte validiteten vara 

hög bara för att reabiliteten är det. (Bell, 2006)  

För att säkerställa validiteten har respondenterna som telefonintervjuats 

fått möjligheten att godkänna sammanställningen av intervjun så att 

ingenting har missuppfattas. 

3.4.3 Källkritik 

Studien har i största möjliga mån baserats på vetenskapliga artiklar, och 

facklitteratur som är kritiskt granskade sedan tidigare. Genom detta är 

kvalitén på informationen och källans tillförliktighet säkerställd. Affärs-

systemsbranschen är i ständig förändring med fortlöpande nya produk-

ter (Magnusson & Olsson, 2008). Detta innebär att delar av teorin i form 

av statistik och siffror kan vara giltig för en specifik tidsperiod och 

därmed idag ha förändrats och uppdaterats. Givetvis har den senaste 

utgåvan av alla källor eftersträvats. 
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4 Resultat 
I kapitel 4 redovisas det resultat som framkommit av intervjuerna med 

respondenterna. Det första som presenteras är en sammanställning av svaren 

på frågorna i bilaga 1 från Svenska Statoil utifrån intervjuerna som finns i 

bilaga 3-5. Sedan följer en sammanställning av svar på frågorna i bilaga 2 från 

de olika stationerna utifrån intervjuerna som finns i bilaga 6-11 utifrån 

rapportens syfte och frågeställning.  Kapitlet avslutas med en matris som visar 

de olika stationernas svar på frågorna från intervjumallen i bilaga 1 som är 

väsentliga för att göra en analys och föra en diskussion utifrån syftet och 

frågeställning i undersökningen. 

4.1 Svenska Statoil 

Totalt har tre respondenter intervjuats från Svenska Statoil (bilaga 3-5). 

Tidigare system samt orsak till byte. Microsoft Dynamics NAV är det 

system som används på Statoils samtliga stationer i Sverige. Svenska 

Statoil centralt, huvudkontoret, använder ett annat system som heter 

SAP. De bytte ut de gamla systemen till NAV eftersom det fanns ett 

behov av ett nytt bokföringssystem. Det fanns även diskussioner att det 

borde vara samma system för alla stationer oavsett driftstyp. Eftersom 

det hade visat sig att bolagsdrivna stationer hade i snitt 3 procent högre 

behållen bruttovinst på butiksförsäljning än de franchisedrivna, fokuse-

rade de på att effektivisera för de sistnämnda. 

Förväntad nytta. De nyttor som respondenterna kommer ihåg lyftes 

fram vid tidpunkten för beslutet om NAV var att det skulle bli lägre 

kostnader för bokföringstjänsterna, bättre jämförbarhet mellan station-

erna (benchmarking), ökad marginal på butiksförsäljningen på grund av 

bättre lagerkontroll och prissättning samt automatiserad bokföring som 

fakturor via EDI och skanning. Andra nyttor med NAV skulle vara att 

ett och samma system användes på samtliga stationer vilket gjorde att 

de kunde kommunicera med samma språk. Uppföljning och analys 

skulle underlättas, den totala administrativa tiden skulle minska samt 

att en gemensam budgetmall kunde användas på samtliga stationer. 
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Realiserad nytta. De nyttor respondenterna uppger har skapas i sam-

band med implementationen av NAV är bland annat att utbildningen 

har förenklats då Statoil kan genomföra gemensamma utbildningar till 

alla stationschefer. Likaså finns det en gemensam support och interna 

analytiker som kan hjälpa användarna på ett bättre sätt än om alla hade 

olika system samt att det har blivit lägre kostnader för bokföring. 

Realiserad onytta. Respondenten uppger att NAV kan innebära en del 

tappade funktioner eftersom det är ett standardiserat system. Funktion-

er som fanns i vissa gamla system finns inte i NAV. I och med imple-

mentationen bytte alla stationer redovisningsbyrå till PWC vilket 

innebär att de nu har tappat tidigare personlig bokföringsman. 

Mätning eller värdering av nyttor. Respondenterna uppger att ingen 

mätning eller värdering har gjorts så när som av en nytta, nämligen de 

förminskade bokföringskostnaderna. Detta har dock varit möjligt att 

analysera endast på bolagsdrivna stationer eftersom Svenska Statoil inte 

har insyn i franchisedrivarnas bokföring.  Bokföringskostnaderna för 

alla bolagsdrivna stationer tillsammans har minskat med 34 miljoner 

per år. Huruvida NAV har inneburit minskade kostnader på 

franchisedrivna stationer bedöms variera. Svenska Statoil uppskattade 

att en franchisedriven station hade bokföringskostnader på 40 000 - 250 

000 för dess gamla system, beroende på bokföringsfirma och eget 

arbete. När priset förhandlades fram för NAV beräknades de bli lägre 

för de flesta franchisetagare.  

En respondent uppger att anledningen till att ingen annan mätning eller 

värdering gjorts av resterande nyttor kan vara att implementationen tog 

mycket längre tid än förväntat. 

Hur stationer får påverka systemet. Respondenten uppger att 

stationerna inte själva får göra några ändringar i systemet men de får 

gärna framföra sina önskemål om förändringar som kan skapa nyttor 

utöver de som finns idag. Dock sker utvecklingen av NAV på en ganska 

central nivå för att matcha hela Skandinaviens behov. 
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4.2 Bolagsdrivna Statoilstationer 

Totalt har sex respondenter intervjuats på olika stationer (bilaga 6-11). 

Tidigare system. Alla bolagsdrivna stationer hade sedan tidigare ett 

internt system utan känt namn. 

Förväntad nytta. Stationerna själva såg ingen nytta med NAV då de inte 

visste någonting om systemet när Statoil beslutade om att implementera 

det.  

Verksamhetsförändringar på grund av NAV. De förändringar som 

stationerna påpekar har uppstått är att det nu är mindre posthantering 

eftersom fakturorna nu ligger elektroniskt i systemet samt nya rutiner 

för inventering nu när en handdator används för att underlätta och 

säkra inventeringen. 

Funktioner som används i NAV. De funktioner som stationerna 

använder i systemet är bokföring, inventering, betalningar, inkurans 

(d.v.s. registrering av varor som är trasiga eller har gått ur på datumet), 

budget, budgetuppföljning och prisjusteringar. 

Realiserad nytta för stationerna. De upplevda nyttorna för stationerna 

är tidsbesparing och bättre uppföljning eftersom de nu kan gå tillbaka 

och kontrollera tidigare dagars betalningar, ha bättre kontroll över 

verksamheten samt smidigare och säkrare inventering med hjälp av de 

nya EHT-dosorna men även möjligheten att få hjälp av en intern zoon-

analytiker på Statoil om någonting krånglar med arbetet i NAV. 

Realiserad onytta för stationerna. De onyttor som har nämnts i 

intervjuerna är sämre kontroll på fakturor. Då de idag kontrollerar 

endast bruttosumman på fakturan innan den godkänns och därmed inte 

kontrollerar så att kostnaderna hamnar på rätt konton. 

Mätning eller värdering av nyttor. Stationerna har inte gjort någon 

mätning eller värdering av nyttorna. Däremot påpekar en respondent 

att detta förmodligen görs på Statoil centralt. En annan respondent 

uppger att hon gärna skulle vilja veta exakt hur många timmars arbete 

hon sparar med NAV. 
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Vilka nyttor de vill se med affärssystemet. Respondenterna från de 

bolagsdrivna stationerna uppger att de inte har några önskningar eller 

förslag på nyttor utöver det som finns idag. 

4.3 Franchisedrivna Statoilstationer 

Tidigare system. De franchisedrivna stationerna hade sedan tidigare 

olika system. Dessa användes till att utförda samma arbetsuppgifter 

som idag utförs i NAV. Två av respondenterna uppger att deras hette 

PEKO, SoftOne och Briljant. De tre andra respondenterna hade okända 

namn på sina system.  

Förväntad nytta. Ingen av stationerna hade själv någon förväntad nytta 

med NAV. En respondent uppger att de var emot införandet av NAV 

eftersom de var så nöjd med sitt dåvarande system. Några uppger att 

de hade fått höra från Statoil att det skulle innebära besparad tid och 

bättre kontroll, och att det skulle vara smidigt och integrerat med 

kassorna. Det skulle bli bättre sammarbete mellan Statoil och 

stationerna samt möjlighet för stationerna att få support direkt från 

Statoil. 

Verksamhetsförändringar på grund av NAV. Två av stationerna 

uppger att NAV har inneburit mindre posthantering eftersom de allra 

flesta fakturorna nu ligger elektroniskt i systemet. Andra förändringar 

som har påpekats är möjligheten att arbeta på annan plats än på 

kontoret med bokföringen samt att det har blivit mer tid över för att 

möta kunderna i butiken. En respondent uppger att hon inte upplevde 

några verksamhetsförändringar alls. 

Funktioner som används i NAV. Samtliga stationer använder NAV för 

att sköta löpande bokföring, inventering och betalningar. Två av 

stationerna uppger också att de utför prisjusteringar vid behov. 

Realiserad nytta för stationerna. De nyttor som stationerna upplever 

med NAV är bättre kontroll på verksamheten och bättre uppföljning 

eftersom de nu kan följa upp från dag till dag med hjälp av diverse 

nyckeltal och rapporter och se svinnet i butiken sammanställd per 

månad. Tidsbesparing är en annan identifierad nytta samt smidigare 

och säkrare inventering med hjälp av dosan som är integrerad med 

NAV. 
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Realiserad onytta för stationerna. En respondent uppger att hon inte 

upplever den lovade tidsbesparingen utan snarare lägger ned mer tid 

än tidigare. Resterande respondenter uppger att det inte finns några 

onyttor. 

Mätning eller värdering av nyttor. Samtliga stationer uppger att de inte 

har gjort några mätningar eller värderingar av nyttorna. 

Vilka nyttor de vill se med affärssystemet. Endast två stationer uppger 

att de har identifierat önskade nyttor utöver de som systemet skapar 

idag. Den ena har påpekat att hon önskar att hon hade eget ansvar över 

hela bokföringen och inte behövde skicka iväg delar av den till annan 

ort. Den andra uppger att han saknar de budgetverktyg som 

bolagsdrivna stationer använder sig av, men dessa är däremot på gång. 

4.4 Sammanställning av stationsintervjuerna. 

Stationerna är här sorterade efter alfabetisk ordning. Alnö, Bergsgatan 

och Dingersjö är presenterade i tabell 1 medan Gnarp, Gärde och 

Hudiksvall E4 är presenterade i tabell 2. 

Tabell 1: Resultat från intervjuer med de första tre av sex respondenter. Källa: 

Bilaga 6-8, egenkonstruerad. 

Stationsnamn Alnö Bergsgatan Dingersjö 

Driftstyp av station Franchisedriven Bolagsdriven Franchisedriven 

Antal år med NAV 7 månader 8 12 

Tidigare system SoftOne, PEKO Internt system Vet ej 

Förväntade nyttor Inga, fick höra 
Tidsbesparing, 
smidighet, bättre 
kontroll 

Inga, fick höra Bättre 
kontroll, bättre 
uppföljning 

Inga förväntade 

Arbetsuppgifter som 
utförs i NAV 

Bokföring, invente-
ring, betalningar, 
prisjusteringar 

Bokföring, invente-
ring, betalningar, 
inkurans, budget, 
budgetuppföljning, 
prisjusteringar 

Bokföring, invente-
ring, betalning 
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Verksamhetsförändringar 
i samband med NAV 

Inga upplevda Mindre posthantering Mer tid till att möta 
kunderna 

Upplevda nyttor Bättre kontroll, bättre 
uppföljning 

Tidsbesparing, bättre 
kontroll, säkrare 
inventering 

Tidsbesparing 

Upplevda onyttor Utebliven tidsbespa-
ring 

Inga upplevda Inga upplevda 

Helhetsintryck Bra system, roligt att 
använda 

Jätte bra Bra 

Önskade nyttor utöver de 
som finns idag. 

Inga önskade Inga önskade Inga önskade 

Mäts nyttorna  Nej Nej Nej 

 

Tabell 2: Resultat från intervjuer med resterande tre respondenter. Källa: Bilaga 9-

11, egenkonstruerad. 

Stationsnamn Gnarp Gärde Hudiksvall E4 

Driftstyp av station Franchisedriven Franchisedriven Bolagsdriven 

Antal år med NAV 7 1 8 

Tidigare system Briljant Vet ej Intern system 

Förväntade nyttor Var emot systemet. 
Fick höra Integrerat 
med kassorna, bättre 
sammarbete mellan 
Statoil och stationen, 
support från Statoil 

Inga förväntade Inga förväntade 

Arbetsuppgifter som 
utförs i NAV 

Bokföring, invente-
ring, betalning 

Bokföring, invente-
ring, betalning, 
prisjustering 

Bokföring, invente-
ring, betalningar, 
inkurans, budget, 
budgetuppföljning, 
prisjusteringar 
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Verksamhetsförändringar 
i samband med NAV 

Mindre posthantering, 
flexibel arbetsplats 
(jobbar hemifrån) 

Mindre posthantering Nya rutiner för 
inventering 

Upplevda nyttor Tidsbesparing, bättre 
uppföljning, smidigare 
inventeringar 

Tidsbesparing, bättre 
uppföljning, säkrare 
inventering 

Tidsbesparing, bättre 
uppföljning, bättre 
kontroll, smidigare 
inventering, intern 
hjälp vid problem 

Upplevda onyttor Inga upplevda Inga upplevda Sämre kontroll på 
fakturor 

Helhetsintryck Lättsamt och bra Väldigt bra Bra 

Önskade nyttor utöver de 
som finns idag. 

Ha eget ansvar över 
hela bokföringen 

Tillgång till de 
budgetverktyg som 
bolagsdrivna stationer 
använder. 

Inga önskade 

Mäts nyttorna  Nej Nej Nej 
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5 Analys 
I kapitel 5 analyseras den empiri som samlats in. Först behandlas den 

förväntade nyttan hos de olika stationstyperna, Svenska Statoil och i teorin. 

Därefter behandlas den realiserade nyttan, önskemål av nyttan och mätning av 

nyttan hos de olika respondenterna samt teorin. 

5.1 Den förväntade nyttan 

Svenska Statoil har en ganska klar bild över vilka nyttor som 

förväntades vid implementeringen av NAV hos stationerna. Det är 

anmärkningsvärt att ingen av stationerna, varken bolagsdrivna eller 

franchisedrivna, uppger att de själva hade några förväntade nyttor i 

samband med NAV. Detta kan bero på att Svenska Statoil beslutade att 

använda systemet utan att vare sig bolagsdrivna stationer eller 

franchisedrivna stationer fick säga sin mening. Några stationer uppger 

några nyttor som de har fått höra från Svenska Statoil att systemet 

skulle generera. Trots detta skiljer sig dessa nyttor delvis ifrån de nyttor 

som uppges från Svenska Statoil. Detta kan bero på att lång tid har gått 

sedan majoriteten av stationerna implementerade NAV och därför inte 

kommer ihåg vilka nyttor som uppgavs skulle genereras. Det kan också 

vara så att Statoil har misslyckats med att förmedla de förväntade 

nyttorna och därmed inte fått alla stationer införstådda med systemets 

kapacitet. I förhållande till de nyttor som nämns i kapitel 2 och de 

förväntade nyttorna som respondenterna har uppgett finns vissa 

gemensamma nämnare men även vissa skillnader. Anledningen till 

detta kan vara att stationerna inte använder NAV fullt ut utan i princip 

endast ekonomidelen. 
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5.2 Den realiserade nyttan och onyttan 

När det gäller realiseringen av nyttor går Svenska Statoils och 

stationernas uppfattning isär. Detta beror kanske på att respondenterna 

som har svarat för Svenska Statoils räkning inte riktigt har kontroll över 

hur det fungerar på stationerna. De bolagsdrivna stationerna och de 

franchisedrivna stationerna är ense om vilka nyttor som skapats vilket 

visar på att detta resultat är oberoende av driftstyp av stationerna. De 

nämnda nyttorna går att finna inom teorin för vilka nyttor som bör 

uppstå av ett affärssystem. Däremot finns det fler nyttor i teorin än de 

som respondenterna uppger. Detta beror troligast på att systemets fulla 

kapacitet inte används på stationerna utan endast ekonomidelen. NAV 

används främst som ett bokföringssystem och därmed är det svårt att se 

nyttor i andra delar av verksamheten. Den säkrare och smidigare 

inventeringen är en form av verksamhetsförändring på grund av dessa 

nya rutiner. Detta är någonting som endast en respondent uppgett 

medan i princip alla har identifierat det som en nytta. Det beror troligast 

på att respondenterna inte upplever detta som den 

verksamhetsförändring det faktiskt är.  

Majoriteten av respondenterna är överrens om att NAV inte innebär 

några onyttor, men det finns undantag. En respondent upplever att den 

utlovade tidsbesparingen har uteblivit, detta beror förmodligen på att 

hon endast har arbetat med NAV under en kortare period. De som har 

arbetat med NAV under en längre tid uppger att tidsbesparingen 

faktiskt är en nytta. Andra respondenter tillsammans med denna 

påpekar att de förmodligen ser mer nyttor ju längre de har arbetat i 

NAV. En annan respondent uppger att hon har sämre kontroll på 

fakturorna idag. Det kan kanske vara så att fler upplever detta utan att 

de faktiskt lagt märke till det. Detta beror troligast på hur noggrann de 

är med fakturaarbetet. Om de var van sedan tidigare att vara noggrann, 

stämma av och kontrollera eller om de endast godkänt fakturorna och 

inte funderat så mycket. Personligt intresset för bokföring kan också 

vara avgörande. Många uppger att de inte upplever någon onytta vilket 

kanske beror på att de inte vill prata illa om systemet eller om bolaget. 

Systemet är kanske bra och har heller inte fört med sig några onyttor för 

dessa respondenter.  
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5.3 Önskemål av nytta 

Av alla respondenter på stationerna har endast två uppgett att de har 

ett önskemål om nyttor utöver de som finns idag. Svenska Statoil 

uppger att utvecklingen av NAV sker på en central nivå inom bolaget 

för att systemet ska passa hela Skandinavien. Detta kan ha effekten att 

de som arbetar med NAV i det dagliga arbetet känner att det inte är lönt 

att engagera sig i dessa frågor då de inte alltid får något resultat. 

Huruvida respondenterna har önskemål om nyttor kan också bero på 

hur länge de har arbetat med NAV. De som nyligen har börjat använda 

systemet har förmodligen fullt upp med att lära sig det och har därför 

inte samma förutsättningar för att uttala sig. De upplever inte alla de 

nyttor som systemet skapar och kan därför inte ta ställning till några 

önskningar om andra nyttor.  

Den nytta som den ena respondenten har efterfrågat har ingen 

anknytning till de nyttor som ett affärssystem förväntas skapa, 

nämligen eget ansvar över hela bokföringen. Däremot kan de 

budgetverktyg som efterfrågas av en annan respondent kopplas till 

andra redan upplevda nyttor såsom bättre kontroll och bättre 

uppföljning av verksamheten eftersom de med hjälp av en budget och 

relaterade verktyg lätt kan ha kontroll på verksamheten och följa upp 

dess resultat efter den lagda budgeten. 
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5.4 Mätning av nytta 

Samtliga stationer, bolagsdrivna och franchisedrivna, uppger att de inte 

har genomfört någon mätning eller värdering som underlag för att följa 

upp resultatet av de realiserade nyttorna.  Detta beror förmodligen på 

att stationerna inte ser detta som sitt arbete då de inte har fått vara med 

och besluta om systemets användning från början. En respondent från 

en bolagsdriven station uppger att det förmodligen görs av Statoil 

centralt. En annan respondent från en bolagsdriven station påpekar att 

hon gärna skulle vilja veta exakt hur många arbetstimmar hon sparar 

med NAV, varför ett visst intresse finns. Svenska Statoil uppger att de 

inte heller har genomfört några mätningar eller värderingar av nyttor 

sånär som på en, nämligen förminskade bokföringskostnader. En 

anledning uppges vara att implementationen har tagit längre tid än 

beräknat.  Statoil bör vara intresserad av investeringens resultat. 

Tidigare forskning har visat att majoriteten inte mäter eller värderar 

realiserade nyttor. Statoil är en av dessa och med andra ord inte ensam 

om det. Eftersom i princip ingen mätning eller värdering har gjorts av 

nyttorna är det heller inte möjligt att jämföra detta med metoden i 

teorin. Däremot är PENG-modellen ett alternativ som Statoil kan 

använda vid värdering av nytta i framtida investeringar. 
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6 Diskussion 
I kapitel 6 förs en diskussion om studien och dess resultat utifrån författarens 

tankar och synpunkter. 

Enligt bilaga 6-11 var ingen respondent särskilt involverad i 

implementeringen av NAV och hade därmed heller ingen egen 

uppfattning av vad systemet skulle ge. Det är viktigt att engagera och 

involvera dem som ska arbeta med systemet i det dagliga arbetet, d.v.s. 

stationschefer från såväl franchisedrivna och bolagsdrivna stationer. 

Det är också en viktig faktor för att skapa ett starkt projekt som i 

slutändan kan uppfylla den totala förväntade nytta.  

När Statoil började tala om att införa ett nytt system, uppger företaget i 

bilaga 3, att det sökte ett nytt bokföringssystem. Eftersom NAV är ett 

komplett affärssystem som är utformat för att integrera hela 

verksamheten (Microsoft.com, 2012a, www & Microsoft.com, 2012b, 

www) kan det ha varit mer lämpligt med ett rent bokföringsprogram. 

Svenska Statoil uppger i bilaga 3 att de använder affärssystemet SAP 

inom sin organisation. De hade kunna få ut mer nytta om de hade 

använt affärssystemet Microsoft Dynamix Ax istället, NAVs 

motsvarighet för stora företag. Eftersom NAV är kompatibelt med 

andra Microsoftlösningar bör det finnas oupptäckt nytta mellan NAV 

och Ax för Svenska Statoils del. 

Genom de intervjuer som har genomförts (bilaga 6-11) är användarna 

ytterst begränsad i sin användning av systemet. Endast en liten del av 

systemets fulla kapacitet används. Sedan tidigare har systemet använts i 

sin helhet och därför är skillnaderna tydliga. Stationerna inte har 

tillgång till alla funktioner, ens inom ekonomidelen av systemet, vilket 

främst beror på att Statoil styr verksamheterna med ett järngrepp, 

oavsett driftsform. Stationerna kan, som ett exempel, inte administrera 

leverantörsinformation själva. Detta beror troligast på att det är Svenska 

Statoil som bestämmer vilka leverantörer stationerna ska ha och inte ha, 

oavsett driftsform. 



Nyttorealisering av affärssystem - 

Emma Grannas 

Diskussion 

2012-06-25 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

31 

Respondenterna uppger i bilaga 7-11 att tidsbesparingen är en 

realiserad nytta. Samtidigt som en respondent (bilaga 11) uppger att 

hon har tappat kontrollen över fakturorna. Det här är ett stort problem 

som har uppstått i samband med införandet av NAV. Trots att 

respondenterna upplever tidsbesparingar finns tendenser till att tiden 

ändå inte räcker till då de inte avsätter tid till att kontrollera fakturorna.  

Automatiseringen av bokföringsarbetet (bilaga 4) som innebär 

tidsbesparingar, är en stor onytta för nya användare som har sysslat 

med bokföring tidigare. Den egna kontrollen minskar än mer när 

användarna själva inte får göra hela bokföringsarbetet utan ett externt 

företag ska gå igenom och pricka av fakturor och betalningar. Detta 

bekräftas av respondenten i bilaga 9. Detta system är framförallt tänkt 

att underlätta arbetet för framtida nya stationschefer. Då kravet på 

dessa inte längre blir att kunna driva ett företag med allt vad det 

innebär utan snarare förmågan att sälja efterfrågas. 

Svenska Statoil bör därför vara mer lyhörd när det gäller användarnas 

önskemål och åsikter om systemet, då det trots allt är de som använder 

systemet varje dag. Även om utvecklingen av systemet sker på en 

central nivå (bilaga 5) bör de involvera användarna i utvecklingsarbetet. 

Jag tror att användarna har många idéer om förändringar och 

förbättringar av systemet som inte kommer fram i dag. Det är viktigt att 

engagera och involvera användarna på stationerna för att uppnå 

optimalt resultat. 
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Det är förvånande att i princip ingen mätning eller värdering har 

genomförts av nyttorna för att följa upp resultatet. Det bör ligga i 

Svenska Statoils intresse att följa upp nyttan av en så pass stor 

investering, men det vore också intressant att värdera eller mäta de 

nyttor som realiserats. PENG-modellen är ett exempel på hur nyttan 

kan värderas för att sedan följas upp, t.ex den nämnda tidsbesparingen. 

Hur mycket tid förväntades att de skulle spara? Har de sparat denna 

tid? Trots allt uppger ändå 57 procent av respondenterna i en tidigare 

studie att motivet till att genomföra ett projekt är att realisera de 

planerade nyttorna samtidigt som endast 9 procent i efterhand mäter 

hur vida dessa realiserats. Det är förvånande att endast så få följer upp 

nyttorna. Om det hela tas ännu ett steg och ser till hur investeringen 

bidrar till verksamhetens mål, börjar det hela bli riktigt intressant. Det 

bör vara dessa mål som eftersträvas att uppnås inom verksamheten, där 

ett nytt affärssystem kan vara en avgörande faktor. Hur har NAV 

egentligen bidragit till att nå verksamhetens mål? Detta är någonting 

som framförallt de franchisedrivna stationerna bör tänka på då dessa är 

egna bolag. Det viktigaste är att nyttorna väger upp kostnaderna för 

systemet. Det är någonting som Svenska Statoil bör beakta och fundera 

över med tanke på att ingen uppföljning gjorts. Kanske är det hela ett 

misslyckat projekt? 
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7 Slutsatser 
I kapitel 7 dras sammanfattande slutsatser av arbetet som även kopplas till 

studiens problemformulering. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Sammanfattande slutsatser 

Det som framkommit i denna studie är följande: 

Syftet med denna studie har uppnåtts efter undersökning av vilka 

nyttor som förväntats uppstå i samband med implementeringen av ett 

affärssystem samt vilka som faktiskt uppstått, d.v.s. realiserats.  I 

undersökningen har även nyttor beroende av företagstyp, bolagdrift 

eller franchising granskats samt om någon mätning eller värdering av 

nyttor gjorts. 

- P1: Vilka nyttor förväntades vid implementeringen av Microsoft  

Dynamics NAV hos Statoil i Sundsvall och Hudiksvall? 

Från Svenska Statoil förväntades NAV skapa minskad kostnad för 

bokföring, bättre jämförbarhet mellan stationer, ökad marginal 

genom bättre kontroll och prissättning, automatiserad bokföring, 

bättre uppföljning och analys, minskad tid, gemensam budgetmall. 

De bolagsdrivna stationerna hade inga förväntade nyttor med NAV 

De franchisedrivna stationerna hade inte heller några förväntade 

nyttor med NAV, men de hade fått höra från Statoil att detta skulle 

innebära besparad tid, bättre kontroll, smidighet, kassaintegration, 

bättre samarbete mellan Svenska Statoil och stationerna samt 

möjlighet till direkt support från Statoil. 

- P2: Vilka nyttor realiserades vid implementeringen av Microsoft  

Dynamics NAV hos Statoil i Sundsvall och Hudiksvall? 

Svenska Statoil upplever nyttor som förenklad utbildning samt en 

gemensam support. 
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De bolagsdrivna stationerna upplever nyttor som tidsbesparing, 

bättre uppföljning, bättre kontroll, smidigare och säkrare 

inventering samt intern hjälp från Statoil. 

De franchisedrivna stationerna upplever nyttor som tidsbesparing, 

bättre uppföljning, bättre kontroll samt smidigare och säkrare 

inventering 

- P3: Skiljer sig den upplevda nyttan mellan de olika typerna av 

stationsdrift? 

Den upplevda nyttan hos de olika stationstyperna är i princip den 

samma sånär som på en nytta, nämligen den interna hjälpen från 

Statoil. 

- P4: Har några mätningar eller värderingar gjorts av de realiserade 

nyttorna? 

Svenska Statoil har genomfört mätningar av en nytta: minskade 

kostnader för bokföring. I övrigt har inga andra mätningar eller 

värderingar gjorts av varken Svenska Statoil eller någon av 

stationerna. 

Resultatet från denna studie blev inte de förväntade eftersom Statoil 

inte följde upp investeringen och mätte eller värderade nyttan. Dessa 

slutsatser är generella då det med största sannolikhet är detsamma 

oavsett station och geografisk plats. Däremot kan resultatet variera 

beroende på hur länge respondenterna har använt NAV på de enskilda 

stationerna. Valet av metod är väsentligt för att i huvudtaget kunna 

genomföra en studie likt denna. Då stationscheferna har mycket att göra 

om dagarna är det inte prioriterat att svara på enkäter och dylikt som 

ofta glöms bort. Dessutom förloras den personliga kontakten och 

möjligheten att utveckla svaren, vilket är viktigt i detta fall. 
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Om en liknande studie ska genomföras i framtiden vore det intressant 

att undersöka nyttorealiseringen av ett affärssystem där respondenterna 

själva har valt att implementera systemet. Det vore intressant att se 

vilka förväntade nyttor som finns då. Det vore också intressant att 

undersöka nyttorealiseringen av ett affärssystem där respondenten 

använder hela systemet och inte endast ekonomidelen för att studera 

om alla nyttor (oavsett verksamhetsdel) som nämns i teorin faktiskt 

stämmer med verkligheten. Någonting som också vore intressant är att 

undersöka hur företag följer upp nyttor av investeringar, kanske till och 

med följa hela nyttorealiseringsprocessen. Dock är det någonting som är 

tidskrävande då denna sträcker sig över hela implementationen och lite 

till. Någonstans känns det ändå paradoxalt att företag investerar för att 

uppnå nytta men de mäter inte nyttan efteråt för att följa upp. 
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Bilaga 1: Intervjumall Svenska 

Statoil 
Denna intervjumall användes vid intervjuer med ansvarig på Svenska 

Statoil för att ta del av hur de ser på nyttan med NAV. 

Intervju med:  

Tidpunkt:  

1. Önskar du att vara anonym? 

2. Är Microsoft Dynamics NAV det system som används i hela or-

ganisationen? 

3. Hur länge har ni arbetat med NAV? 

4. Varför implementerade NAV? 

5. Vilka nyttor ansåg ni från Statoil att NAV skulle generera? 

6. Vilka nyttor anser Statoil har skapats med NAV? 

7. Har NAV inneburit några onyttor? 

8. När beslutade Statoil om att använda NAV? 

9. Har någon värdering eller mätning av nyttan genomförts för 

uppföljning? I sådana fall hur och när? 

10. Får stationerna göra egna förändringar i systemet?  

11. Om inte, får de framföra önskemål om förändringar i systemet?  

12. Har det inkommit några önskemål om förändringar från station-

erna? 
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Bilaga 2: Intervjumall 

Statoilstationer 
Denna mall har använts vid intervjuer med personer som arbetar med 

NAV i det dagliga arbetet på Statoils stationer för att få en bild av 

användarnas erfarenheter av systemet. 

Intervju med: 

Tidpunkt: 

1. Önskar du att vara anonym? 

2. Är det okej att jag spelar in intervjun? 

3. Hur länge har du jobbat på station? 

4. Hur länge har ni använt Microsoft Dynamics Navision? 

5. Vilket system använde ni innan? 

6. Innan ni implementerade Navision. Vilka nyttor ansåg du då att systemet 

skulle skapa för er? 

7. Vilka arbetsuppgifter utför ni i Navision?  

8. Vilka verksamhetförändringar har detta inneburit?  

9. Har detta inneburit några positiva aspekter på arbetet jämfört med tiden in-

nan Navision implementerades? Vilka i sådana fall? 

10. Har detta inneburit några negativa aspekter på arbetet jämfört med tiden 

innan Navision implementerades? Vilka i sådana fall? 

11. Hur tycker du att det är att arbeta i Navision? Är det bättre eller sämre än 

tidigare?  

12. Utifrån dina kunskaper om Navision idag, skulle du vilja att systemet skapade 

några andra nyttor än de som finns idag? 

13. Har ni mätt några nyttor för att kunna följa upp dess resultat? 
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Bilaga 3: Intervju med Svenska 

Statoil 1 
Thomas Schölin, chef för franchisedrift, har svarat på frågorna 2-7. 

Schölin berättar att Microsoft Dynamics NAV är det system som 

används på alla Statoils bemannade stationer i Sverige. Statoil centralt 

använder däremot inte NAV utan programmet SAP. 

Statoils stationer har använt NAV sedan år 2004. Företaget var då i 

behov av ett nytt bokföringssystem där NAV blev det system som 

valdes framför andra. Fördelarna med detta skulle vara att ett och 

samma system kördes på samtliga stationer vilket gjorde att de kunde 

kommunicera med samma språk. Detta vore inte möjligt om alla 

stationer i stället skulle använda olika system, som var fallet tidigare. 

Detta gjorde även att uppföljning och analys skulle underlättas. 

Systemet var tänkt att skapa bättre uppföljning för verksamheten. 

Dessutom skulle alla stationer kunna använda samma budgetmall att 

fylla i för detta standardiserade system och inte 200 olika. 

De nyttor som Schölin uppger har skapas i samband med 

implementationen av NAV är bland annat att utbildningen har 

förenklats då Statoil kan genomföra gemensamma utbildningar till alla 

stationschefer. Likaså finns det en gemensam support och interna 

analytiker som kan hjälpa användarna på ett bättre sätt än om alla hade 

olika system. 

Följande onyttor definierade Schölin: Det nya systemet kan innebära en 

del tappade funktioner eftersom NAV är ett standardiserat system. 

Funktioner som fanns i vissa gamla system finns inte i NAV. I och med 

implementationen bytte alla stationer redovisningsbyrå till PWC vilket 

innebär att de nu har tappat tidigare personlig bokföringsman. 
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Bilaga 4: Intervju med Svenska 

Statoil 2 
Stefan Fredriksson, projektledare för NAV-projektet år 1999-2004, har 

svarat på frågorna 4-6, 8 och 9. 

Fredriksson berättar att han inte kommer ihåg den exakta tidpunkten då 

beslutet togs att de skulle använda NAV på stationerna, men han menar 

att då NAV-lösningen skapades fanns det redan från starten 

diskussioner kring att ha en och samma lösning för franchisetagare och 

för deras bolagsdrivna stationer. Första gången de presenterade 

lösningen var på ett konvent på Kanarieöarna i början av 2000-talet. 

Fredriksson har inte kunnat finna någon dokumentation från 

tidpunkten för beslutet om NAV över vilka nyttor som systemet 

förväntades leverera. Han berättar att de personer som då satt i 

ledningen för Statoil Detaljhandel AB inte längre är kvar inom bolaget, 

men de nyttor som han kommer ihåg lyftes fram då, var att det skulle 

bli lägre kostnader för bokföringstjänsterna, bättre jämförbarhet mellan 

stationerna (benchmarking), ökad marginal på butiksförsäljningen tack 

vare bättre lagerkontroll och prissättning samt automatiserad bokföring 

såsom fakturor via EDI och skanning. 

När det gällde den ökade marginalen som en konsekvens av bättre 

kontroll kunde de se att den behållna marginalen låg mycket lägre på de 

franchisedrivna stationerna än en på de bolagsdrivna. Naturligtvis finns 

det andra orsaker som förklarar en skillnad, men inte hela den 

skillnaden som fanns mellan de båda driftsformerna. 
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Fredriksson berättar att det var lite olika infallsvinklar för att ta NAV i 

bruk beroende på de olika driftsformerna.  På bolagsdrift hade de sedan 

tidigare en bra kontroll på sina lager, svinn och marginaler. Han vill 

minnas att de bolagsdrivna stationerna hade i snitt 3 procent högre 

behållen bruttovinst på butiksförsäljningen än vad köpmännen hade. 

Därför fokuserade de på att effektivisera när de lanserade NAV på 

franchisestationerna. Det gamla systemet som fanns på bolagsdrivna 

stationer tidigare gav bra uppföljning och kontroll men det var gammalt 

och byggde på en hel del manuellt administrativt arbete från både 

stationschefer, personal och HK-personal. 

Han berättar vidare att de hade en målsättning i och med införandet av 

NAV att minska den totala administrativa tiden på stationerna med 

cirka fyra timmar per dag. På bolagsdriften realiserades detta i sin 

helhet, genom att lägga om scheman och minska bemanningen av 

kollektivanställda med fyra timmar eftersom stationscheferna nu kunde 

vara mer i butiken istället för på kontoret. På de större stationerna hade 

de sedan tidigare anställda kontorister men dessa tjänster avslutades 

helt eftersom mängden arbete inte motiverade att de skulle vara kvar.  

På de 100 bolagsdrivna stationerna drogs därmed fyra timmar in per 

dag i 220 dagar per år vilket motsvarar ungefär 88 000 timmar. 

Fredriksson använder en kostnad på 300 kronor i timmen som 

schablonbelopp för dessa timmar vilket blir ungefär 26 miljoner.  

(100 stationer* 4 timmar* 220 dagar ~ 88 000 * 300 kr ~ 26 miljoner) 

De 20 kontoristerna hade en helårslön på cirka 400 000 kronor vilket 

motsvarar ungefär 8 miljoner. 

(20 kontorister helårslön cirka 400 000 kronor ~ 8 miljoner kronor). 
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Fredriksson berättar att köpmännens utfall är svåra att analysera 

eftersom Svenska Statoil inte har insyn i deras bokföring men han 

menar att differensen i behållen bruttovinst borde ge dem en 

fingervisning. De visste att köpmännens redovisningskostnader kunde 

variera mellan 40 000 och 250 000 kronor per år beroende på vilken 

redovisningsbyrå de hade och hur mycket de gjorde själva. Statoil 

kunde därmed göra en upphandling med ett pris för dessa tjänster i 

NAV som de såg skulle vara billigare är tidigare för de allra flesta. 

Fredriksson berättar att en annan positiv effekt av NAV och den 

upphandling de gjorde med PWC var att stationerna nu fick mycket 

snabbare återkoppling på resultat. Tidigare kunde resultatrapporter för 

enskilda månader bli levererade 3-4 månader efter avslutad period. Nu 

får de resultatet inom 30 dagar vilket ger dem större möjlighet att 

mycket snabbare parera lönsamhetsproblem. 
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Bilaga 5: Intervju med Svenska 

Statoil 3 
Catarina Andersson som arbetar med support av NAV hos Svenska 

Statoil, har svarat på frågorna 9-12. 

Enligt Andersson har det inte gjorts några mätningar eller värderingar 

för att följa upp den realiserade nyttan. En anledning till detta kan vara 

att implementationen har tagit mycket längre tid än vad som var tänkt 

från början. 

Andersson berättar att stationerna inte får göra egna ändringar i 

systemet men att de gärna får framföra önskemål, om förändringar som 

kan skapa nyttor utöver de som finns idag, till Statoil. Dock sker 

utvecklingen av NAV på en ganska central nivå numera då de helst ska 

matcha hela Skandinaviens behov. Det har inte inkommit några förslag. 
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Bilaga 6: Intervju med Statoil Alnö 
Siv Grannas, franchisetagare på station. 

Grannas har arbetat på den franchisedrivna stationen på Alnö i 20 år, 

men hon har använt NAV i endast sju månader, sedan första september 

2011. Tidigare användes två system för samma funktionalitet som NAV 

idag erbjuder. Dessa två tidigare system hette SoftOne och PEKO.  

Till en början visste inte Grannas så mycket om NAV. Hon förklarar att 

Statoil hade bestämt att alla stationer skulle använda systemet. De 

nyttor som Grannas fick höra från Statoil att systemet skulle generera 

var bättre kontroll, det skulle vara smidigt att använda och hon skulle 

spara mycket tid. 

De arbetsuppgifter som Grannas utför i NAV är löpande bokföring, 

inventeringar, betalningar och prisjusteringar.  

NAV har enlig Grannas inte inneburit några verksamhetsförändringar. 

Samma saker utförs men nu i ett nytt system. Det enda som skiljer är de 

systemspecifika sätten att utföra arbetet som förändrats. 

Det Grannas upplever som positivta aspekter på arbetet är att hon nu 

har bättre kontroll och möjlighet till bättre och snabbare uppföljning. 

Hon kan nu t.ex. följa upp svinn varje månad. Det Grannas däremot 

upplever som negativt är den utlovade tidsbesparingen som inte har 

uppstått. Hon menar att det snarare tar längre tid idag än vad det 

gjorde med de tidigare systemen. Hon tillägger att mer nytta syns 

förmodligen när hon har arbetat med systemet i några år. 

I det stora hela tycker Grannas att NAV ändå är riktigt bra. Det är 

roligare att använda NAV än tidigare system då allting syns mycket 

tydligare. Hon har därmed bättre kontroll över verksamheten.  

Grannas uppger att hon inte har några speciella önskningar av nyttor 

utöver de som finns idag och att de inte heller mäter de upplevda 

nyttorna för uppföljning. 
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Bilaga 7: Intervju med Statoil 

Bergsgatan 
Jimmy Wiborg, anläggningschef på stationen. 

Wiborg har arbetat inom Statoil sedan år 1998. År 2007 började han på 

Bergsgatan som är en bolagsdriven station. Innan dess arbetade han på 

två stationer i Uppsala. 

När Wiborg arbetade i Uppsala var hans station en av dem som fick 

köra NAV på test. Han är med andra ord en av dem som har arbetat 

med NAV längst, ungefär sedan år 2004- 2005, men exakt årtal är han 

osäker på. 

Före NAV hade alla bolagsdrivna stationer samma interna system. 

Något namn på det har inte Wiborg uppfattat. 

När det gäller Wiborgs förväntade nyttor på NAV uppger han att de 

inte fanns några.  Han berättar att de inte visste så mycket om NAV vid 

det tillfället. Statoil hade bestämt att de skulle använda systemet, men 

själv visste han inte mycket. Han berättar att det var instabilt i början 

vilket gav frustration. Han berättar att han blev utslängd ur systemet 

och felaktiga rapporter genererade.  Han berättar även att till en början 

var NAV webbaserat och låg på en webserver vilket skapade problem 

när flera användare var aktiva samtidigt. Numera ligger NAV på 

terminalservrar vilket är mer stabilt. Han var skeptiskt till en början, 

men nu tycker han att det är bra. Han berättar vidare att han aldrig 

skulle vilja byta system. 

Enligt Wiborg hade Statoil, som hade beslutat om användandet av 

NAV, berättat att systemet skulle innebära bättre kontroll och bättre 

uppföljning. Detta är någonting som han, såhär i efterhand, kan hålla 

med om då han kan gå tillbaka ända till den första fakturan som 

bokfördes i systemet och kontrollera uppgifter. Han kan t.ex. 

kontrollera tidigare inventeringar och jämföra dessa. Dessutom behöver 

han inte skriva ut papper för att sedan arkivera dessa utan allting lagras 

i systemet, t.ex. hur försäljning såg ut år2004. 
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De arbetsuppgifter som Wiborg utför i NAV är inventering, löpande 

bokföring, inkurans, budget, budgetuppföljning och prisjusteringar. 

Verksamhetsförändringar i samband med NAV har inte uppstått enligt 

Wiborg. Det enda han påpekar är att det är mindre papper som ska 

behandlas eftersom fakturorna i systemet är inskannade eller EDI. 

Det nyttor som Wiborg upplever med systemet är framförallt 

tidsvinsten och kontrollen över verksamheten. Han syftar då på t.ex. 

inventeringen där det inte finns någon risk för felräkning. Däremot 

upplever inte Wiborg några onyttor med systemet. 

Wiborg helhetsintryck av systemet är att det är bra. När systemet blev 

terminalbaserat blev allt bra uppger han.  

När Wiborg tillfrågas om han önskar att systemet skulle skapa några 

andra nyttor än de som finns idag svarar han nej, inte i dag. Han uppger 

även att de inte mäter eller värderar några nyttor för uppföljning. Han 

tror att det är någonting de gör på Statoil centralt. 
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Bilaga 8: Intervju med Statoil 

Dingersjö 
Eva Andersson, franchisetagare på stationen.  

Andersson började arbeta på stationen redan år 1975 som 

sommaranställd. År 1980 tog hon över den franchisedrivna stationen 

som hon idag driver själv. 

Andersson började med NAV som första köpmannastation i samband 

med att stationen bytte till konceptet Ica Express omkring år 2000. 

Namnet på det system som användes innan kommer hon dock inte 

ihåg. 

Andersson såg till en början inga nyttor med systemet utan enbart de 

kostnader som systemet skapade. Tidigare gjorde Andersson all 

bokföring själv och nästintill hela bokslutet som lämnades bort, avstämt 

och klart. Andersson påpekar att hon tror att andra inte ser några 

fördelar förrän efter ett år. 

Andersson utför främst bokföring i NAV. Hon skickar då fakturorna 

som kommer till stationen till Strömsund för inskanning. De inskannade 

och förkonterade fakturorna samt EDI godkänns sedan till betalning i 

systemet. Alla fakturor är inte förkonterade men Andersson uppskattar 

dem till cirka 80 procent. Likaså är kassaredovisningen också 

förkonterade. Inventering utförs också i NAV. Tidigare inventerade de 

genom handskrivna listor, men numera genomförs det med en portabel 

handdator, ”dosan”. Med dosan får de automatiskt fram den exakta 

marginalen mellan brutto- och nettopriser. Alla varor i butiken ligger 

dock inte med i NAV och måste därför fortfarande inventeras på 

papper. 
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De verksamhetsförändringar som Andersson identifierar är att hon nu 

tillbringar mer tid i kassan. Detta beror på den tidsbesparing som 

systemet har inneburit. Andersson berättar att hon ibland står i kassan 

och bokför mellan kunderna under det lugnare vinterhalvåret. 

Andersson anser att upplevda nyttan med tidsbesparingen uppstår 

framförallt för dem som inte är utbildad inom bokföring då NAV är 

enkelt att använda. Andersson tycker inte att NAV har inneburit några 

onyttor för verksamheten. 

Systemet i sin helhet tycker Andersson är bra. Hon anser att Statoil 

skulle kunna få mycket mer hjälp av användarna på stationerna när det 

gäller utveckling av systemet. Vissa problem som uppstår i den dagliga 

användningen uppfattar inte de på kontoret. Därför blir vissa problem 

olösta idag. Hon tror att Statoil inte är intresserad av att följa upp 

nyttorna för de köpmannadrivna stationerna då de har sina egna 

bolagsdrivna stationer att kontrollera. Hon upplever att Statoil inte är 

intresserad av att höra vad franchisetagarna tycker om systemet. I övrig 

tycker Andersson att systemet har många bra rapporter för uppföljning. 

Andersson anser att andra inte behöver kunna så mycket bokföring i 

dagens situation på stationerna då de helt och hållet kan lämna bort 

bokföringen. Det enda de egentligen måste göra på station är att 

godkänna fakturor för betalning. Detta tycker Andersson är farligt då de 

i sådana fall tappar kontrollen för bokföring. Hon tror inte att det är 

ekonomer som blir rekryterade till stationsägare idag utan snarare 

verksamhetsledare som är bra på att sälja snarare än bokföra. I 

framtiden tror Andersson att hon kommer kunna betala sig fri från allt 

mer av de ekonomiska uppgifterna just för att inte nya stationsägare ska 

bli sittande på kontoret. 

Avslutningsvis berättar Andersson att de inte mäter eller värderar 

några nyttor för uppföljning. 
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Bilaga 9: Intervju med Statoil Gnarp 
Eva Frengen, f.d. franschisetagare på station sköter numera 

bokföringen. 

Frengen berättar att hon och hennes man Dan har arbetat på den 

franchisedrivna stationen i Gnarp sedan år 1980 men lämnade över 

stationen till sonen för två år sedan. Numera har Frengen bara hand om 

bokföringen och den ekonomin medan sonen driver själva stationen.  

De har arbetat med NAV sedan år 2005 då den första bokföringen är 

daterad i systemet. 

Innan NAV implementerades använde de ett system som hette Briljant 

som hade samma användningsområde som NAV har idag. Frengen 

upplevde Briljant som ett enkelt system. Men idag när hon har kommit 

igång med NAV upplever hon det lika bra. Hon menar att när hon väl 

kom in i det var det lättare att förstå. I Briljant arbetade Frengen själv i 

systemet vilket gjorde att hon hade kontroll på allt. Idag gör hon endast 

en viss del i NAV sedan tar redovisningsbyrån över och slutför arbetet 

vilket hon inte ser förrän det är klart. 

Frengen berättar att de är lite svårt att komma ihåg vilka de förväntade 

nyttorna var före implementationen eftersom det nu har gått sju år 

sedan dess. Hon påpekar att de var lite emot införandet av NAV då de 

tyckte att de redan hade ett bra system, men de fick höra att med NAV 

skulle det bli bättre i framtiden. Det skulle vara integrerat med 

kassorna, det skulle bli bättre samarbete mellan Statoil centralt och 

stationen och dessutom kunde Statoil hjälpa dem igång med systemet. 
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De arbetsuppgifter som Frengen utför i NAV är inventeringar och 

löpande bokföring. Beställningar går via ett system som heter Oktan och 

sedan in i NAV. Hon menar på att allting går igenom NAV. Frengen 

berättar att hon sitter, som rekommenderat, en gång i veckan med 

bokföring och betalning av fakturor. Då ligger alla fakturor klara i 

datorn. Frengen godkänner och bokför dessa som sedan betalas. De 

flesta fakturor kommer som EDI-fakturor men vissa enstaka fakturor 

kommer fortfarande i pappersform till stationen. Dessa måste skickas 

till Strömsund för inskanning. I det tidigare systemet Briljant var de 

tvungen att manuellt knappa in fakturor och bankgironummer, vilket 

idag sker automatiskt och därmed underlättar fakturaarbetet. Frengen 

får sedan uppgifter från Bankgirot vilka fakturor som har betalats. 

Dessa fakturor prickas sedan bort av företaget PWC som godkänner och 

granskar bokföringen. 

Frengen anser att implementationen av NAV inte har inneburit några 

nya arbetsrutiner. Det bokförs på samma sätt men i ett mycket vänligare 

system. Det är lättare att arbeta med än Briljant. Frengen tycker att det 

är bra att hon nu kan arbeta med NAV hemifrån och därmed inte 

behöver åka till stationen för att utföra sina arbetsuppgifter. Dessutom 

slipper hon all den post och de pärmar som krävdes för 

pappersfakturorna. 

Hon berättar att hon alltid har hållit på med bokföring. År 1980 när hon 

började på stationen skedde bokföringen i form av en liggare där allting 

skrevs in för hand, Debet och Kredit.  Hon menar att om hon inte hade 

arbetat med bokföring tidigare, kanske hon hade sett på systemet på ett 

annat sätt. Kanske behöver andra inte samma kunskaper idag som hon 

behövde år 1980. 

De nyttor som Frengen ser med systemet är att hon nu har bättre 

uppföljning och sparar tid. Som exempel nämner hon inventering som 

förr krävde 5-6 personer per tillfälle. Idag används en handdator, 

”dosan”, som är integrerad med NAV, vid inventering där allting är 

uträknat och klart hur mycket de ska ha av alla varor. Detta gör att de 

nu slipper räkna och sammanställa i efterhand, för att få det att stämma 

samt att det inte krävs lika stor personalstyrka för arbetsmomentet.  
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Några negativa aspekter, d.v.s. onyttor, tycker inte Frengen att det 

finns. Till en början uppger hon att hon var frustrerad med ett nytt 

system att lära sig, men den frustrationen har försvunnit och dessutom 

finns det personal att ringa om det systemet krånglar. 

Frengens helhetsintryck av systemet är att det är lättsamt och bra. Det 

var svårt till en början men det har blivit bra. Idag skulle hon inte vilja 

byta bort systemet då det flyter på bra. 

Om Frengen skulle önska sig någon annan nytta än de som finns idag 

skulle det vara att hon som användare av systemet fick mer ansvar, att 

ta hand om hela bokföringen och inte som det är idag när hälften görs 

på annan ort. 

Frengen uppger att de i dag inte har gjort någon mätning av nyttorna 

för att följa upp dess resultat. 
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Bilaga 10: Intervju med Statoil Gärde 
Petrus Lindgren, franchisetagare på stationen.  

Lindgren har arbetat på den franchisedrivna stationen i Gärde i drygt 

ett år. Tidigare arbetade han på en bolagsdriven station i Norrtälje i tio 

år. 

Lindgren har arbetat med NAV sedan ett år tillbaka på denna station. 

På den tidigare stationen arbetade han med systemet sedan det infördes 

på bolagsdrift. Eftersom Lindgren inte arbetade på stationen tidigare 

vet han inte heller vilket system som användes förut. 

Före implementeringen av NAV på stationen i Norrtälje såg inte 

Lindgren några speciella nyttor med systemet. Han menar att det 

system som de hade sedan tidigare var bra, men till en början var 

användningen problematisk. Det fungerade sällan de första åren. 

De arbetsuppgifter som Lindgren utför i systemet är det som går att 

göra såsom bokföring, betalning, inventering och prisjustering. Han 

berättar att han nu kan följa upp resultatet löpande från dag till dag, 

men det bygger på att han använder hela systemet. Det som dock 

saknas, och är det störst skillnaden i användningen mellan bolagsdrivna 

och franchisedrivna stationer, är budgetverktygen.  Lindgren tycker att 

det är viktigt att arbeta med budget vilket inte är möjligt för 

franchisetagarna idag, men det är på gång.  

Lindgren anser inte att systemet har inneburit några större förändringar 

i verksamheten, möjligtvis att det är mindre posthantering nu då näst 

intill alla fakturor kommer elektroniskt in i systemet. Det är endast ett 

fåtal fakturor som fortfarande kommer till stationen, dessa skickas till 

Strömsund för inskanning. 
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De nyttor som Lindgren upplever med systemet är de nyckeltal och 

rapporter som han kan få ut för uppföljning. D.v.s. att han nu kan följa 

upp från dag till dag, vilket inte gick tidigare. Dessutom upplever han 

att han sparar tid jämfört med tidigare när det gäller fakturor. Dessa är 

nu förkonterade i systemet vilket gör att han slipper göra hela arbetet 

själv. Han kan även lätt gå tillbaka i systemet och kontrollerq gamla 

fakturor om något problem uppstår.  Inventeringen är också en 

arbetsuppgift som blivit säkrare med NAV när det inte kan uppstå 

felräkningar vid inventering med handdatorn ”dosan”. 

Lindgren finner inga onyttor i dag. Tidigare var de stora 

driftstörningarna en onytta men det är något som har försvunnit i takt 

med att systemet har utvecklats. I dag upplever Lindgren att systemet 

fungerar 99 dagar av 100 medan det från början upplevdes endast som 

50 dagar av 100.  

Lindgren helhetsintryck av systemet är att det är bra och ett 

välutvecklat system. 

När det gäller önskningar av nyttor utöver dem som finns idag svarar 

Lindgren att han saknar budgetverktygen, men dessa är på gång. Han 

berättar att han inte gör några mätningar av nyttor för att följa upp dess 

resultat. 
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Bilaga 11: Intervju med Statoil 

Hudiksvall E4 
Erika Jansson, anläggningschef på stationen. 

Jansson arbetar idag som anläggningschef på två bolagsdrivna stationer. 

Den ena, Hudiksvall E4 har hon arbetat på sedan den 1 september 2011. 

Tidigare tillhörde den stationen Shell, men sedan den 1 september 2011 

är det en Statoilstation. Den andra stationen som Jansson arbetar på 

ligger i Gävlebro. Där har hon arbetat sedan den 23 april i år, samtidigt 

som hon är på stationen i Hudiksvall. Hon har arbetat inom Statoil 

sedan år 1994, både på Statoil Söderhamn och Statoil Hudiksvall. 

Jansson har arbetat med NAV sedan det beslutades att det skulle rullas 

ut på bolagsdriften. Hon kommer inte exakt ihåg vilket år, men troligast 

år 2004. Tidigare arbetade hon med ett internt system med ett okänt 

namn. 

Före NAV implementerades visste inte Jansson vad det var. Hon 

berättar att hon var på ett konvent strax innan där de fick information 

om vad det var och hur det fungerade. De fick senare även en bok om 

hur systemet fungerade. Hon berättar att hon själv inte hade några 

förväntningar på systemet. 

I dag utförs löpande bokföring, betalningar, prisjusteringar, budgetering 

och budgetuppföljning, inkurans och inventeringar i NAV. Alla fakturor 

ligger elektronsikt i systemet, inskannade eller som EDI. 

Varuinkuransen bokförs direkt i dagskassorna som i sin tur bokförs 

separat i NAV. Jansson berättar att hon i dag tar ut underlag från NAV 

för att skapa nya budgetar, baserat på tidigare månaders resultat. Hon 

förklarar att detta görs i allt större utsträckning. Hon tror att hon i 

framtiden inte kommer att göra några egna budgetar utan att det 

kommer att skötas automatiskt av NAV. 

Jansson tycker att inventering är en verksamhetsförändring som skapats 

av systemet. Med de nya EHT-doserna går allting smidigt jämfört med 

tidigare.  
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De nyttor som Jansson ser med systemet är främst tidsbesparing, 

smidigare inventering, bättre kontroll på verksamheten och bättre 

uppföljning. Tidigare när det kom en ICA-faktura räknade hon själv 

netto/brutto för fakturan och såg till att rätt kostnad hamnade på rätt 

varugrupp. Hon påpekar att det skulle vara intressant att se hur många 

timmar detta sparar för verksamheten. Hon berättar att hon numera kan 

kontrollera hur föregående dagar sett ut, vilka betalningar som gjorts 

och kontrollera gamla fakturor om fel uppstår. Hon berättar att om 

något fel uppstår kan hon ringa till en zoon-analytiker som i sin tur kan 

gå in i systemet och kontrollera vad som är fel samt rätta till problemet. 

Jansson påpekar att hon nu har släppt kontrollen på fakturorna. 

Numera kontrolleras bruttosumman på fakturan innan den godkänns, 

därmed kontrollera inte så att kostnaderna hamnar på rätt konton. Hon 

berättar att hon har hört av andra att de, när det är stressigt på 

stationen, godkänner fakturorna utan att kontrollera att det stämmer för 

att de inte har tid. Dagens nya EHT-dosor som används till bl.a. 

inventering är bättre än den tidigare versionen. I de tidigare doserna 

som användes kunde hon inte gå tillbaka och undersöka fel när 

slutsumman diffade vid inventering. Detta är däremot möjligt med de 

nya. 

Helhetsintrycket som Jansson har av systemet är att det är bra. Hon 

påpekar att hon och andra sidan inte vet av något annat system som 

kanske är bättre och därför svårt att säga annat är att det är bra. Under 

den tid som NAV har använts har det genomgått en del uppdateringar. 

Jansson har inga önskningar om några andra nyttor utöver de som finns 

idag. Hon genomför inte heller några mätningar på stationerna för att 

följa upp dessa nyttor, men hon tror att det säkert görs av Statoil 

centralt. 


